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Bezpieczeństwo Obywateli

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Goście! Panie i Panowie Senatorowie!
Pojawiło się tutaj wiele wątków, ale chciałbym się odnieść tylko do jednego, myślę, że
ważnego. Odnoszenie się do cytatów Lenina wiele wyjaśnia, taki punkt odniesienia wiele
wyjaśnia. Ja nie będę tego komentował. Jednak chciałbym odnieść się do tego, o czym tutaj
pan senator mówił. Ja bardzo szanuję nauczycieli, bardzo cenię ich trudną pracę i uważam, że
powinni być godnie wygradzani, i wielokrotnie o to zabiegałem. Ale policjanci narażają
swoje życie każdego dnia. To jest wyjątkowe poświęcenie… Nawet wiemy, że w ostatnim
czasie, no, w ciągu tych ostatnich dni… Zatem to wynagrodzenie być może tylko
symbolicznie podkreśla tę ich ciężką służbę graniczącą też z poświęceniem. Chcemy, aby
wszyscy więcej zarabiali. Obecnie jest budowane społeczeństwo informacyjne i gospodarka
oparta na wiedzy. Wiemy, że ten czas dzieli globalny świat na różne prędkości rozwoju
gospodarki i zasobności tych gospodarek, i obywateli, którzy będą bardzo zróżnicowani.
Wiemy, że plan pana premiera Morawieckiego premiuje innowacje, które spowodują, że
będzie innowacyjna produkcja, wzrost PKB, wzrost wpływów do budżetu, a także wzrost
zarobków wszystkich obywateli. Ale nie ulegajmy takiej retoryce bieżących pięknych
porównań. Bo tutaj państwo zarzucacie… mówicie, że chodzi o bezpieczeństwo państwa, że
to takie ważne, że powinnyśmy używać pewnych słów, ale sami państwo używacie retoryki,
która temu przeczy.
Bezpieczeństwo obywateli jest bardzo ważne. Ja chciałbym w tym miejscu bardzo
podziękować wszystkim policjantom, wszystkim służbom za codzienną ciężką pracę, np. na
Światowych Dniach Młodzieży, gdzie najlepiej widzieliśmy, jak jest ona wspaniale
zorganizowana i przyjazna. Widziałem wielokrotnie, jak policjant odsuwał bramki, żeby
niepełnosprawny mógł bliżej zająć miejsce. Bardzo za to wszystko dziękujemy policjantom,
panu ministrowi, wszystkim służbom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Senator Kazimierz Wiatr:
Niech to będzie jako kolejne wystąpienie albo jako ad vocem, bo zostałem tutaj parokrotnie
wywołany.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
No, pan senator mówi, że ostro zareagowałem, chociaż się zastanawiał, czy ostro…

(Senator Leszek Czarnobaj: Bo powinno być…)
Tak, chciałem ostro! Ja chciałem ostro zareagować…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan Senator zamazuje to…)
Ja chciałem! Ponieważ pan senator odwołuje się do Lenina, a mówi, że się nie odwołuje do
Lenina… A więc to jest takie trochę dziwne. Ale nie ma wątpliwości, że tym dłuższym
poprzednim wywodem powodował pan obniżenie rangi pracy policjantów – i to wywołało
moją reakcję.
Mówi pan o hierarchii. No to waśnie mówmy o hierarchii. Dziękuję bardzo.

